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Som ett verktyg för organisationer att möta en alltmer komplex 
omvärld och komplexa problem har Ronald A. Heifetz (1994) 
utvecklat Adaptive Leadership Theory. Syftet med föreliggande studie 
var att undersöka om Adaptive Leadership Theory kunde användas för 
att få en förståelse för varför kommunikationsproblem återkommer. 
Frågeställningen var; Kan det undersökta företagets återkommande 
kommunikationsproblem förklaras, utifrån Heifetz’ (1994) teori, med 
att medarbetarna har identifierat och hanterat dem felaktigt? Data 
samlades in genom kvalitativa intervjuer på en svensk arbetsplats och 
analyserades enligt en induktiv tematisk analys. Resultatet visade att 
företaget står inför flera komplexa och återkommande 
kommunikationsproblem som är svåra att identifiera. Slutsatsen var att 
Adaptive Leadership Theory är ett användbart verktyg för att förstå 
varför kommunikationsproblem återkommer. Även om medarbetarna 
identifierade och hanterade vissa kommunikationsproblem på rätt sätt 
återkom andra eftersom svårdefinierade problem tenderade att 
simplifieras och lösningarna tenderade att presenteras utan att 
implementeras.  

 
 
De flesta traditionella ledarskapsmodellerna utvecklades under och för den 
produktionsbaserade ekonomin och dess då rådande förutsättningar och förhållanden, 
förutsättningar som till stor del har förändrats (Bettis & Hitt, 1995; Bornstein & Smith, 
1996). Organisationer i dagens kunskapsbaserade ekonomi agerar på en mer komplex 
marknad och har behövt genomgå stora förändringar som en reaktion på effekterna av 
bland annat globalisering, demografiska förändringar, nya värderingar av arbetstagaren, 
där delaktighet och engagemang betonas samt ny teknik och mer information (Frantz, 
2004). I den nya ekonomin hanteras kunskap som en handelsvara och organisationers 
överlevnad handlar till stor del om deras möjligheter att snabbt lära sig nya saker och 
anpassa sig till marknadens förändringar (Bettis & Hitt, 1995). Davenport (2001) menar 
att de traditionella ledarskapsmodellerna inte är applicerbara på dagens organisationer 
och marknader men att få nya alternativ har presenterats. Utvecklingen av 
ledarskapsteorier har inte följt en särskild disciplin utan har snarare formats av olika 
synsätt (Van Slyke & Alexander, 2006). Ledarskapsforskningen har gått från att se på 
ledarskap som något auktoritärt och byråkratiskt till en komplex interaktiv process som 
förutsätter förändringsbenägenhet (Bettis & Hitt, 1995; Bornstein & Smith, 1996). 
Enligt Van Slyke och Alexander (2006) fokuserade den tidiga ledarskapsforskningen på 
individens personliga egenskaper och hur det påverkade dennes effektivitet som ledare. 
När det visade sig bli svårt att finna stöd för detta inriktade sig forskningen istället på 
ledarens beteenden i förhållande till kontexten. Ur denna inriktning utvecklades teorin 
om transaktionellt och transformativt ledarskap, där det transaktionella ledarskapet 
fokuserade på själva underhållet av verksamheten och ekonomiska incitament som 
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motivationsfaktor. Det transformativa ledarskapet antog istället att ledare kunde 
motivera medarbetarna genom att inspirera och vända sig till moral och kultur för att 
implementera visioner och mål. Baserat på den transformativa ledarskapsmodellen har 
Ronald A. Heifetz (1994) utvecklat Adaptive Leadership Theory (Van Slyke & 
Alexander, 2006), som är en av få nya ledarskapsteorier anpassad till den nya ekonomin 
(Davenport, 2001). Den roll som ledare ofta tillskrivs är rollen av kommunikatör 
(Connaughton, Lawrence & Ruben, 2003) eftersom kommunikation anses vara den 
centrala funktionen i ledarskapet (Fairhurst & Sarr, 1996), eller rent av en förutsättning 
för ledarskapet (Flauto, 1999). På grund av kommunikationens centrala funktion för 
ledarskapet är relationen dem emellan liksom kommunikationsproblem i organisationer 
väl utforskat (se till exempel: Flauto, 1999; Riggio, Riggio, Salinas & Cole, 2003; 
Towler, 2003; Frese, Beimel & Schoenborn, 2003).  
 
Kommunikation 
”Kommunikation är grunden för all organisation” (Bakka, Fivelsdal & Lindkvist, 2001, 
sid. 160) och är på grund av detta också en vanlig källa till konflikter, enligt Jacobsen 
och Thorsvik (2008) orsakas 80 procent av alla konflikter i ett företag av brister i 
kommunikationen. En framgångsrik organisation kräver därför en effektiv intern 
kommunikation (Harshman & Harshman, 1999; Larsson, 2001). Grunden till en 
effektiv intern kommunikation ligger i ledningens engagemang och precis som för 
andra aktiviteter i organisationen så krävs planering och styrning (Wood, 1999). 
Kommunikation i en organisation definieras som en kontinuerlig process där 
medarbetarna upprätthåller och förändrar organisationen genom att kommunicera med 
individer och grupper både internt och externt. Kommunikation har traditionellt setts 
som informationsöverföring mellan en avsändare och en mottagare (Jacobsen & 
Thorsvik, 2008) och kommunikationsproblem ses ur detta perspektiv som orsakade av 
otydligt formulerade budskap, perceptuella filter som översätter informationen felaktigt 
eller bristfälliga kommunikationskanaler (Simonsson, 2002). Men allt fler definitioner 
innehåller idag förutom informationsöverföring även överföring av idéer, tankar och 
känslor (Jacobsen & Thorsvik, 2008) samt synen på kommunikation som en ömsesidig 
process där avsändaren och mottagaren tillsammans skapar mening (Simonsson, 2002). 
Enligt Wood (1999) handlar kommunikationens kvalitet om att som avsändare lära sig 
att förstå hur mottagaren lyssnar och tolkar information. ”You may say one thing – but 
they hear another. If you do not know how your employees listen, you are not in control 
of your communication” (sid. 137). Även Erikson (2002) menar att avsändaren i sin 
kommunikation måste utgå från mottagarens behov, förkunskaper och värderingar för 
att utforma ett effektivt budskap samt att en effektiv kommunikation kräver saklighet, 
trovärdighet och att den inger förtroende.  
 
Kommunikationsproblem som orsakade av psykologiska mekanismer 
Enligt Kaufmann och Kaufmann (2005) finns flera orsaker till organisationers 
kommunikationsproblem vilka kan kopplas till psykologiska mekanismer. Att 
avsändare och mottagare förvränger information är ett vanligt problem och inverkande 
faktorer är personliga egenskaper och erfarenheter, egna förväntningar och motiv, 
språkliga och kulturella uppfattningshinder samt överbelastning av information. 
Perceptuella och kognitiva begränsningar i kapaciteten att hantera information gör att 
avsändare tenderar att konkretisera budskap, vilket får konsekvensen att innehållet blir 
mindre nyanserat. För mottagares del är konsekvensen av begränsad kapacitet att 
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informationen perceptuellt behandlas mer inexakt och selektivt. Avsändare kan även 
filtrera informationen i tron att den inte är nödvändig för mottagaren eller att 
mottagaren inte vill ta emot informationen. För mottagares del är en viktig faktor vilken 
trovärdighet avsändaren av informationen anses ha, där ett budskap från en mindre 
trovärdig person tillskrivs mindre betydelse. Även Harshman och Harshman (1999) 
finner flera orsaker till kommunikationsproblem i organisationer. Ett problem är den 
konflikt som uppstår då ledningen ger information som går emot den verklighet som 
medarbetarna möter. Det har ingen betydelse om orsaken är att ledningen inte känner 
till alla fakta (i bästa fall), om de vill undanhålla negativ information för att inte 
uppröra medarbetarna eller om ledningen försöker manipulera medarbetarna till att tro 
något som inte är sant. Verkan på medarbetarna är densamma, de blir mindre 
motiverade. Om liknande situationer har uppstått tidigare tenderar medarbetarna att 
utgå från att den ”falska” informationen är ett medvetet agerande från ledningens sida.  
 
Kommunikationsproblem som orsakad av brister i kommunikationskedjan 
Ett problem i organisationer är att viktig information inte når hela vägen ner i 
organisationen i oförvrängd form, enligt Harshman och Harshman (1999) finns flera 
skäl till detta. För det första tenderar ledningen att tro att medarbetarna bara behöver 
och bara är intresserade av att få den mest nödvändiga informationen som de behöver 
för att göra sitt arbete, och inte varför de ska göra sitt arbete. Det handlar också om tron 
att medarbetarna inte kan hantera dåliga nyheter (Harshman & Harshman, 1999), vilket 
gör att avsändaren förmedlar obehaglig information på ett mer positivt sätt genom att 
tona ner konfliktfyllda delar av innehållet (Kaufmann & Kaufmann, 2005). För det 
andra är ledningens inställning att all information utöver den nödvändiga är slöseri med 
resurser i något som inte ger mervärde till produktionen. I en organisation måste ett 
budskap ofta passera genom flera avsändare innan det når huvudmottagaren (Kaufmann 
& Kaufmann, 2005). Att misslyckas med att skapa en säker och effektiv 
kommunikationskedja mellan de olika nivåerna är enligt Harshman och Harshman 
(1999) en annan brist som gör att ledningen inte får nödvändig information. En orsak 
till att kedjan inte fungerar kan vara att medarbetare på mellanchefsnivå undviker att 
föra vidare dåliga nyheter uppåt eller neråt i kedjan, då det anses riskfyllt att leverera 
dåliga nyheter. I de fall som ledningen får information från mellancheferna, tenderar 
den att förstärka den bild som ledningen söker eller vad underordnade tror att ledningen 
söker, snarare än att beskriva verkligheten (Harshman & Harshman, 1999). Enligt 
Kaufmann och Kaufmann (2005) är risken med att informationen måste passera flera 
avsändare att varje enskild avsändare förvränger eller filtrerar informationen, medvetet 
eller omedvetet, till exempel i avsikt att framstå mer fördelaktigt (Kaufmann & 
Kaufmann, 2005). Varför enskilda individer agerar på detta sätt kan bero på en mängd 
faktorer, så som kultur, utbildning samt vilka belönings- och straffsystem som finns i 
organisationen. När individer med avsikt förvränger information för att undvika 
problem eller behaga chefer gör de ett etiskt val som får stora konsekvenser för hela 
organisationen. Konsekvenserna är en mindre effektiv organisation samt att det skapas 
en kultur där ledningen saknar trovärdighet och där medarbetarna anser att ledningen 
inte kommunicerar med organisationen eller medarbetarnas bästa i åtanke (Harshman & 
Harshman, 1999). 
 
 
Adaptive Leadership Theory 
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Vi står inför en mer komplex verklighet idag än tidigare, konsekvensen av en större 
mångfald och ett större antal inverkande faktorer blir mer komplexa organisationer och 
mer komplexa problem (Gallant & Phillips, 2004). Enligt Heifetz (1994) finns tre typer 
av problem som uppstår i komplexa organisationer: Typ I-problem, Typ II-problem 
samt Typ III-problem (se Tabell 1). Typ I-problem kallas även för tekniska problem, 
medan Typ II och Typ III-problem benämns adaptiva problem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tekniska problem är definierbara och återkommande och kan genom redan tillgänglig 
kunskap och standardiserade lösningar hanteras på ett rutinmässigt sätt. Dessa problem 
hanteras utan att något ledarskap krävs, istället tillkallas chefer eller expertis på 
området för att hantera situationen och presentera en lösning. Utöver tekniska problem 
finns även adaptiva problem och skillnaden dem emellan kan förtydligas genom ett 
exempel. När en bil går sönder tar ägaren bilen till en mekaniker för att få den lagad. 
Om bilen går sönder på grund av hur ägaren hanterar bilen så kommer problemet med 
all säkerhet att återkomma. I denna situation hanterar ägaren ett adaptivt problem - 
d.v.s. ägarens körförmåga - med en teknisk lösning; att ta bilen till en mekaniker. För 
att undvika att problemet återkommer måste ägaren få insikt i sina egna begränsningar 
som förare och få hjälp med att lära om och lära nytt (Heifetz & Linsky, 2002). 
Skillnaden mellan tekniska och adaptiva problem kan även illustreras med 
sammanslagningen av två företag. Då finns i regel stora tekniska aspekter att hantera, 
även om själva utmaningen är adaptiv. De tekniska aspekterna kan vara det praktiska 
arbetet med att slå samman två olika IT-system och två kontor. Men det är hanteringen 
av de adaptiva delarna som avgör om sammanslagningen kommer att lyckas eller inte. 
Varje enhet som förr var oberoende av den andra måste ge upp delar av sin kultur, sina 
tidigare rutiner och vanor för att istället hitta en gemensam grund att stå på. Om arbetet 
med att ena delarna inte lyckas kommer företaget långt efter sammanslagningen bestå 
av isolerade öar av gamla enheter som agerar på sitt sätt och försöker stå emot arbetet 
med att skapa en enhet med enhetliga rutiner (Heifetz, Linsky & Grashow, 2009).  
 
De adaptiva problemen - vars lösningar kräver nytänkande och ledarskap - delas upp i 
Typ II- och Typ III problem. Typ II problem är definierbara och innehåller ofta både 
tekniska och adaptiva aspekter. Skillnaden från rent tekniska problem är att ingen 
uppenbar lösning finns tillgänglig utan nya måste skapas. Lösningen skapas ofta av 
ledaren själv eller tillsammans med en person med expertkunskap men lösningen är 
tvungen att implementeras av medarbetaren. Typ III problem är de mest komplexa. De 
går inte att definiera eftersom det inte finns någon klar bild av problemet och det går 
heller inte att använda befintliga modeller och arbetsmetoder för att lösa dem. I Typ III 

Tabell 1. Sammanfattande tabell (en omarbetad version från Heifetz, 1994, sid. 76) 
 

Typ av 
problem 
 

 

Typ av  
arbete 

 

Problemet 
 

Lösningen 
 

Huvudansvaret för 
arbetet ligger hos 

Typ I Tekniskt Är tydligt från början Är tydlig från 
början 
 

Chefen  

Typ II Tekniskt och 
adaptivt 
 

Är tydligt från början Kräver ny 
kunskap 

Ledaren tillsammans 
med medarbetaren 

Typ III Adaptivt Kräver ny kunskap för 
att definieras 
 

Kräver ny 
kunskap 

Mer hos medarbetaren 
än hos ledaren 
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problem kan det finnas både Typ I- och Typ II-komponenter, men dessa ses som 
symptom på ett underliggande problem. Generellt uppstår Typ III problem om det finns 
en klyfta mellan de värderingar som organisationen och medarbetarna står för och hur 
verkligheten faktiskt ser ut med de ibland motsägande värderingarna i omgivningen. 
Eftersom Typ III problem är svåra att identifiera, feldiagnostiseras de ofta som Typ I 
och Typ II problem och felaktiga lösningar appliceras. Orsaken till varför de är svåra att 
identifiera beror ofta på att situationen och problemet bara betraktas ur ett perspektiv 
(Heifetz, 1994). Skillnaden mellan Typ I, II och III problem kan förtydligas med 
följande exempel. I en Typ I-situation går patienten som har ont i örat till doktorn, som 
ställer diagnosen öroninflammation och ger antibiotika. I en Typ II-situation går 
patienten som har hjärtproblem till doktorn och genomgår en hjärtoperation. Men för att 
problemet inte ska återkomma är patienten tvungen att själv inse och förändra sina 
levnadsvanor. Doktorns tekniska lösningar - d.v.s. hjärtoperationen - har inte ha någon 
verkan om inte patienten inser sitt problem och hittar nya hälsosammare sätt att leva. I 
en Typ III-situation har patienten en obotlig sjukdom. Doktorn skulle kunna göra ett 
försök och behandla patienten, men enligt Heifetz (1994) är det att begränsa sig till att 
behandla ett adaptivt problem med en teknisk lösning. Att i det skedet definiera 
sjukdomen som huvudproblemet skulle vara att missrikta uppmärksamheten från det 
egentliga arbetet, som är att hjälpa patienten att inse sin sjukdomsbild och hantera 
känslorna kring detta. När läkaren och patienten väl kommit till denna insikt kan 
situationen helt eller delvis delas in i Typ I och Typ II komponenter. Exempelvis kan 
patienten gå i terapi för att få hjälp med hur denne ska kunna tala med sina nära 
anhöriga om situationen och patienten kan ta hjälp av en bankman för att skriva ett 
testamente och reda ut sina ekonomiska förehavanden (Heifetz, 1994).  
 
Att hantera kommunikationsproblem genom adaptivt arbete 
För att hantera komplexa problem, så som adaptiva problem i kommunikationen, krävs 
ett adaptivt arbete (Heifetz, 1994). Ett adaptivt arbete innebär ett ledarskap som istället 
för att presentera lösningar, vilket är rutinen för tekniska problem, ska ses som en 
process som tillhandahåller möjligheten och verktygen för medarbetarna att själva ta 
ansvar för hanteringen av kommunikationsproblemen. Eftersom adaptiva problem 
uppstår när medarbetarna själva är en del av problemet förutsätter lösningen att 
medarbetarna, som problemet berör, lär sig ny kunskap och ändrar sina beteenden, sina 
attityder och prioriteringar snarare än fortsätter att agera i enlighet med rådande 
strukturer, rutiner och processer. Inlärning av ny kunskap kräver tid, konsekvensen blir 
en längre period av osäkerhet innan lösningen kan identifieras och implementeras. 
Eftersom människor generellt har svårt att upprätthålla långvariga perioder av 
osäkerhet, ligger det naturligt för dem att undvika adaptivt arbete (Heifetz, 2004). En 
förklaring till medarbetares motstånd mot ny kunskap förklaras, enligt Schein (1994), 
med att medarbetare i kriser eller i hotfulla situationer tenderar att hävda värdet av 
etablerade rutiner och strategier eftersom det balanserar den osäkerhet som förändringar 
innebär. Något som påverkar inlärning av ny kunskap på ett positivt sätt är att 
medarbetarna ges möjligheten att få förståelse för uppgiften och dess relation till 
verksamheten som helhet (Sandberg, 1994). Något som påverkar inlärning av ny 
kunskap på ett negativt sätt är då ledningen formulerar mål och genomför förändringar 
utan att ge medarbetarna möjligheten att påverka och diskutera förändringen (Senge, 
1990). Det finns en skillnad i att förstå problemen i läkare-patient-exemplet som 
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nämndes tidigare och hantering av problem, till exempel kommunikationsproblem, i 
organisationer. Eftersom det finns fler intressenter inblandade i en organisation är det 
också svårare att avgöra vem som har ansvaret för problemet och problemlösningen. 
Vad som är gemensamt för de två situationerna är att chefen måste se skillnaden mellan 
ett adaptivt och ett tekniskt problem och måste kunna motstå att gå in i situationen för 
att styra och presentera en lösning. En chef som ser auktoritativt agerande som 
lösningen på ett adaptivt problem ser på en upprörd personalkår som ett problem och ett 
hinder, istället för att se det som en naturlig del av utvecklingsprocessen. En chef som 
tänker på detta sätt agerar defensivt när den upprörda personalkåren reagerar och agerar 
negativt (Heifetz, 1994). Hanteringen av adaptiva problem stöter ofta på motstånd hos 
medarbetarna. Orsaken till motståndet handlar inte om förändringen i sig utan om 
risken för en eventuell förlust. Förlusten kan handla om att medarbetaren är tvungen att 
kompromissa med eller överge tidigare arbetsmetoder och rutiner, något som kan 
upplevas som en förlust av kompetens och den trygghet som invanda rutiner kan 
innebära (Heifetz, 1994). Alla medlemmar i en organisation ska ha möjligheten och bör 
känna ansvaret att använda sina informella och formella befogenheter att utöva 
ledarskap och bedriva adaptivt arbete för att på så sätt hantera de adaptiva problem, 
bland annat adaptiva kommunikationsproblem, som uppstår (Heifetz, 2004).  
 
Att se på kommunikationsproblem ur olika perspektiv  
Komplexiteten i adaptiva problem kräver att de betraktas från flera perspektiv för att 
inte få en ofullständig och felaktig bild (Heifetz, 1994). Shafritz och Ott (2001) föreslog 
fem olika perspektiv; det strukturella-, systemteoretiska-, human resource-, makt- och 
det organisationskulturella perspektivet. Utifrån dessa presenterade Gallant & Phillips 
(2004) hur Heifetz’ adaptiva arbete bör handla om att beakta alla fem perspektiv och 
tillämpa dessa på en situation för att definiera ett problem, till exempel på problem i 
kommunikationen, samt finna möjliga lösningar.  
 
Ur ett strukturellt perspektiv uppstår problem i organisationer, så som 
kommunikationsproblem, på grund av brister i strukturen (Shafritz & Ott, 2001). Det 
adaptiva arbetet handlar ur detta perspektiv om att se till att formella ledare agerar och 
att strukturen i organisationen utformas på så sätt att medarbetarna kan göra sig hörda 
och det adaptiva arbetet med att lösa kommunikationsproblem underlättas. 
Strukturproblem i kommunikationen, som kan ses som tekniska Typ I problem, ligger 
ofta som bidragande faktorer till de mer komplexa adaptiva kommunikationsproblemen 
(Gallant & Phillips, 2004). Ur ett systemteoretiskt perspektiv ses organisationen som ett 
öppet system som är i ständig förändring genom att den konstant måste anpassa sig till 
omgivningen (Shafritz & Ott, 2001). Organisationen och problem som uppstår i 
kommunikationen måste ses som en del av sin kontext: ”Clearly, adaptive challenges 
comprise a tangle of interdependent threads. One of those threads is that your 
organization (as a system) reflects characteristics of the larger system (the industry or 
sector) in which it is embedded.” (Heifetz, Linsky & Grashow, 2009, sid. 53). För att 
hantera adaptiva kommunikationsproblem krävs att de inblandade ser till helheten i 
situationen som problemet har uppstått i. Genom att se till helheten upptäcks de 
egentliga, adaptiva, problemen, och arbetet kan fokuseras på att hitta lösningar på dessa 
istället för till symptomen, de tekniska problemen (Gallant & Phillips, 2004). Human 
resource-perspektivet fokuserar på relationen mellan individen och organisationen och 
betonar att organisationen både formar och formas av sina medlemmar (Shafritz & Ott, 
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2001). Att hantera adaptiva kommunikationsproblem i organisationen handlar om att 
agera utifrån situationen och att göra medarbetarna delaktiga (Gallant & Phillips, 2004). 
Enligt maktperspektivet är organisationer komplexa system av individer och grupper 
med olika värderingar, mål och intressen vilka ofta hamnar i konflikt med varandra och 
kan skapa problem, så som kommunikationsproblem. På grund av detta präglas 
organisationer av olika medarbetares formella eller informella makt att påverka andra 
till att agera i enlighet med deras intressen (Shafritz & Ott, 2001). Ur detta perspektiv 
handlar arbetet med att hantera adaptiva kommunikationsproblem om att se till att även 
svagare röster och perspektiv i organisationen ges utrymme samt att ansvaret för och 
makten över problemhanteringen ges tillbaka till medarbetarna som problemet berör 
(Gallant & Phillips, 2004). Ur ett organisationskulturellt perspektiv är det viktigt att en 
person som ska hantera adaptiva problem i kommunikationen inser att denne både 
skapar och är en produkt av organisationskulturen (Shafritz & Ott, 2001). Därför måste 
kulturen tolkas och förstås för att det adaptiva arbetet ska kunna riktas in på att hjälpa 
organisationen att minska den eventuella klyfta som finns mellan de egna värderingarna 
och de eventuellt motstridiga värderingar som omgivningen ibland har (Gallant & 
Phillips, 2004). Till stor del uppstår adaptiva problem ur denna klyfta och det är arbetet 
med att minska denna klyfta som Heifetz (1994) menar är det adaptiva arbetet.  
 
Tidigare forskning 
Heifetz’ (1994) Adaptive Leadership Theory har använts i tidigare studier för att söka 
förklara varför förändringsarbete har lyckats eller misslyckats. Randall och Coakley 
(2007) syftade till att visa på att de förändringar som högskolor och andra akademiska 
institutioner var tvungna att implementera för att kunna möta en ökad konkurrens hade 
en större chans att lyckas om beslutsfattarna såg på ledarskapet som den process som 
beskrevs i Heifetz’ (1994) Adaptive Leadership Theory. De genomförde två fallstudier 
på två skolor som båda stod inför en större förändring och analyserade de initiativ och 
beslut som fattades genom att applicera Heifetz’ teori för att på så sätt se om de kunde 
förklara förändringens framgångar och misslyckanden. De fann att ledarskapet 
handlade om mer än bara en persons agerande. En lyckad implementering av en 
förändring innebar en process där förändringen hade sin början hos de intressenter som 
förändringen berörde. Burke (2007) använde Heifetz’ (1994) Adaptive Leadership 
Theory för att visa på att orsaken till att det statliga och lagstiftande arbetet med att 
skapa förändringar i USA som skulle gynna klimatet misslyckades handlade om att de 
hade applicerat tekniska lösningar på adaptiva problem. Om politiska ledare och 
klimatansvariga istället hade arbetat adaptivt skulle arbetet inte ha gå ut på att 
presentera färdiga lösningar som allmänheten skulle rätta sig efter. Istället skulle deras 
arbete gått ut på att ge tillbaka makten och ansvaret till allmänheten för att finna 
lösningar. Deras uppgift skulle vara att försöka underlätta problemlösningen genom att 
tillhandahålla information samt agera konflikthanterare och kommunikatörer så att 
allmänhetens olika röster och värderingar blev hörda och respekterade.  
 
Syfte 
På grund av kommunikationens centrala roll för både organisationen och ledarskapet 
(se till exempel Fairhurst & Sarr, 1996; Flauto, 1999) samt dess roll som vanlig källa 
till konflikter i organisationer (Jacobsen och Thorsvik, 2008) var det intressant att 
undersöka vad kommunikationsproblem i organisationer kunde bero på. Genom 
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inledande intervjuer erhölls kunskapen att det fanns kommunikationsproblem som 
återkom trots att de upplevdes ha hanterats på det undersökta företaget och i 
föreliggande studie studerades problemen och hanteringen av dessa vidare. Enligt 
Heifetz (1994) kunde anledningen till att problem återkom vara att de inte analyserades 
ur flera perspektiv. Att applicera Heifetz’ (1994) Adaptive Leadership Theory på 
kommunikationsproblem, något som enligt min vetskap inte har gjorts tidigare, gav ett 
nytt perspektiv på hur kommunikationsproblem bör identifieras och hanteras. Syftet 
med föreliggande studie var att undersöka om Heifetz’ (1994) Adaptive Leadership 
Theory kunde användas för att få en förståelse för varför kommunikationsproblem 
återkom på det undersökta företaget. Frågeställningen som föreliggande studie 
besvarade var: Kan det undersökta företagets återkommande kommunikationsproblem 
förklaras, utifrån Heifetz’ (1994) Adaptive Leadership Theory, med att medarbetarna 
har identifierat och hanterat dem felaktigt? 
   

Metod 
 
För att besvara studiens syfte valdes en kvalitativ metod. En enkät hade begränsat 
undersökningsdeltagarnas svarsmöjligheter inom en av mig given ram och relevanta 
aspekter av de upplevda kommunikationsproblemen och hanteringen av dessa hade då 
kunnat förbises.  
 
Undersökningsdeltagare  
Studien genomfördes på ett transportföretag med kontor och garage i en förort till 
Stockholm (härefter benämnt som Företaget). Ett transportföretag valdes eftersom 
kommunikationen antogs vara svårare och ske genom fler kanaler hos ett företag där 
medarbetarna under större delen av arbetstiden befann sig geografiskt åtskilda än hos 
ett företag eller en avdelning där medarbetarna satt geografiskt samlade (Kayworth & 
Leidner, 2000). Trots att kommunikation var grundläggande för alla organisationer 
(Bakka et al., 2001), antogs kommunikationen vara av särskilt stor vikt och en 
förutsättning för arbetet i ett transportföretag där själva arbetet till stor del styrdes av en 
samordnande, administrativ funktion som fungerade som ett slags ”spindel i nätet” som 
spred information som var nödvändig för att övrigt arbete skulle fungera.  
 
Den initiala kontakten med Företaget togs genom en personlig kontakt som 
vidarebefordrade en förfrågan om att få genomföra studien på Företaget till en person i 
ledningsgruppen på garaget. Genom att se på problemen ur två olika perspektiv var 
ambitionen att få en större bredd i resultatet. Två personer i olika administrativa 
befattningar, båda med kommunikationsansvar och direktkontakt med förarna 
handplockades till att delta. Två förare rekryterades, efter önskemål från Företaget, 
genom att information om studien samt kontaktuppgifter sattes upp på en 
informationstavla så att intresserade personer kunde höra av sig själva. Utgångspunkten 
var att få en jämn fördelning av kön, ålder och anställningstid för att få större spridning 
i materialet. Deltagarna var tre män och en kvinna i åldrarna 25-61 år samt med en 
anställningstid som varierade mellan 3-29 år. För att säkerställa anonymiteten så 
specificeras inte förarnas och administratörernas kön och ålder.  
 
Datainsamling 
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Intervjuerna med de två administratörerna genomfördes i två delar. Den första intervjun 
handlade om vilka kommunikationskanaler som användes på Företaget samt om det 
upplevdes finnas några problem i kommunikationen. Exempel på frågor var; Hur 
upplever du att den interna kommunikationen fungerar? Upplever du att det 
förekommer missuppfattningar som beror på brister i kommunikationen? 
Kompletterande intervjuer genomfördes där fokus istället låg på hur de hade hanterat de 
upplevda kommunikationsproblemen. Tiden mellan de två intervjuerna var sju veckor 
för båda administratörerna. Under intervjun tillfrågades de dels om hur de hade hanterat 
problemen som de tog upp under första intervjun och dels tillfrågades de om de kunde 
identifiera ytterligare problem. Intervjuerna med förarna genomfördes vid ett tillfälle. 
Längden på samtliga intervjuer varierade mellan 45-70 minuter och spelades in efter 
muntligt samtycke från deltagarna. Med utgångspunkt från Vetenskapsrådets (2003) 
etiska principer informerades deltagarna innan intervjun om syftet med studien, det vill 
säga att studera kommunikationsproblem och hanteringen av dessa i Företaget. För att 
inte påverka undersökningsdeltagarnas svar nämndes ingenting om Adaptive 
Leadership Theory och Heifetz’ (1994) klassificering av problem. Vidare informerades 
om rätten att avbryta intervjun, att inte behöva svara på alla frågor samt att 
intervjumaterialet och information om deras deltagande skulle behandlas konfidentiellt. 
Två av intervjuerna genomfördes i undersökningsdeltagarens hem och två genomfördes 
i ett avskilt rum på garaget.  
 
Intervjuguiden (Bilaga 1) bestod av halvstrukturerade frågor. Frågorna utformades 
utifrån begrepp från Heifetz’ (1994) Adaptive Leadership Theory, vilka var 
problemlösning, synen på ansvar, delegering och ledarskap, därtill lades frågor om 
kommunikation. Genom att låta undersökningsdeltagarna delvis få styra samtalet och 
följa upp med följdfrågor söktes resultatet begränsas så lite som möjligt. Genom att ha 
färdiga frågor kring nyckelbegreppen från teorin kunde förförståelsen till viss del 
läggas åt sidan (Langemar, 2008). Genom att inte fastna i ett på förhand tolkat 
”Adaptive Leadership Theory-tänk” kunde nya infallsvinklar vad gäller 
kommunikationen och problemhanteringen på Företaget erhållas.  
 
Jag som genomfört studien har tidigare gjort kvalitativa studier under mina studier på 
programmet Personal, arbete och organisation vid Stockholms Universitet. Programmet 
har även innehållit kurser i kvalitativ metod.  
 
Analys 
Data från intervjuerna analyserades med en tematisk analysmetod och med ett induktivt 
förfaringssätt, utan förutbestämda teman. Genom att kombinera teoristyrda teman i 
intervjuguiden med datastyrda teman i resultatet erhölls de för teorin relevanta 
aspekterna utan att begränsa analysen utefter en förutbestämd mall. Analysen inleddes 
med att de inspelade intervjuerna transkriberades. I texterna markerades sedan de delar 
som gick att återkoppla till studiens syfte och frågeställning. Delarna grupperades under 
olika nyckelbegrepp, till exempel under chef och språk. Därefter gicks materialet 
igenom upprepade gånger tills fyra övergripande teman kunde identifieras, vilka var; 
Kommunikation som möjligheten och förmåga att kunna uttrycka sig, Kommunikation 
som en fråga om resurser, Kommunikation som påverkad av förändrade 
hjälpfunktioner och Kommunikation som påverkad av brister i ledningsfunktionerna. 
De mest relevanta uttalandena inom varje tema valdes ut som representativa citat och 
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korrigerades för skillnaden mellan tal- och skriftspråk. Ord och namn som kunde röja 
undersökningsdeltagarnas och Företagets identitet fingerades.  
 
 

Resultat 
 
Vi befinner oss i en kommunikativ era eller som en förare uttryckte det;  

”Ja, jag tycker nog att det är lite tidens melodi det här med kommunikation.” 

Men det finns en tydlig upplevelse av att kommunikation är lätt att prata om men 
svårare att få att fungera effektivt. En klar försämring från 1980- och 1990-talet är att 
det då förekom en mer direkt kommunikation. Garaget besöktes ofta av beslutsfattare 
som kom för att förklara varför vissa beslut hade tagits, idag finns inte detta. Enligt 
undersökningsdeltagarna handlade det inte om kostnadseffektivisering utan att det 
kunde vara en medveten strategi att slippa ta konflikter. En förändring från förr är att 
kommunikationen idag är mer beroende av individens intresse. Mycket av 
kommunikationen sker elektroniskt och kräver att personen loggar in för att få ta del av 
informationen, till skillnad från förr då medarbetarna fick all information given till sig. 
Det har även skett en förändring i synen på personal, som inte bara beror på att nya 
individer har kommit in i organisationen med nya synsätt utan även att klimatet blivit 
hårdare för företag att överleva och tjäna pengar. Detta har lett till synen att 
medarbetarna representerar pengar, både de pengar som de drar in i intäkter och som de 
resurser de kostar i utbildning.   
 
Kommunikation som förmågan att uttrycka sig och ta till sig information 
Nedan presenteras exempel på problem i kommunikationen som upplevs orsakas av 
varierande förmågor att uttrycka sig och ta till sig information bland medarbetarna på 
Företaget och som upplevs återkomma eftersom de bakomliggande faktorerna till 
problemen är svåra att definiera samt att problemen kan vara känsliga att hantera. 
Enligt Heifetz’ (1994) Adaptive Leadership Theory är komplexa problem svåra att 
identifiera, felaktigt identifierade problem gör att felaktiga lösningar appliceras och gör 
att kommunikationsproblemen återkommer.   
 
Företaget använder sig i stor utsträckning av radiokommunikation med förarna, ett 
verktyg som kräver tydlighet, både i uttal och i meddelandets utformning. Lika viktigt 
som det är för arbetet, lika svårt upplevs det också vara att få radiokommunikationen att 
flyta problemfritt och många problem i kommunikationen återkommer. En orsak till 
problemen upplevdes vara rent tekniska aspekter, så som brus på linjen som gör det 
svårt att höra. En annan orsak upplevdes vara varierande kunskaper i svenska språket 
och framförallt i uttalet, hos förare och radiooperatörer, som är av stor vikt för att andra 
ska uppfatta meddelanden korrekt över radion. Detta har administratörerna försökt 
hantera genom att tala med de inblandade om att den ena parten måste tala tydligare 
och att den andra parten måste bli bättre på att lyssna. Trots att administratörerna har 
pratat med de inblandade förarna och fått klartecken på att de har förstått så 
återkommer problemet. Det förklarades med att bättringen är en färskvara samt att 
förarna med svårigheter att uttrycka sig inte vill att chefen ska tro att de inte förstår. 
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”[…] det handlar om att man utsätter sig inte för att vara den där personen som 
inte förstår, för då blir man betraktad som mindre vetande.” 

Svårigheter att uttrycka sig och ta till sig information återkommer även i andra 
sammanhang. Administratörerna nämnde till exempel att när instruktioner kring arbetet 
ska ges så säger vissa förare att de förstår meddelandet fast att det senare visar sig att de 
inte alls förstod. Administratörerna beskrev hur de försöker hantera detta genom att 
förklara flera gånger, sänka tempot, förenkla språket och visa hur de menar. Detta sågs 
dock som en kortsiktig lösning eftersom problemet egentligen inte ligger i hur 
administratören talar och löses därför inte genom dessa åtgärder. Problemet sågs istället 
som att föraren måste få en insikt i och en vilja att erkänna sina begränsningar samt att 
ansvariga inte räds att ta tag i problemet. En åtgärd som administratörerna trodde skulle 
ge en mer långsiktig lösning är om föraren i fråga får tala med sin närmaste chef om 
vilken typ av kommunikation som denne har lättare för och att chefen anpassar 
kommunikationen efter detta. Enligt både förare och administratörer var en bidragande 
faktor till att problemen inte hanteras att medarbetarna inte vill trampa andra på tårna 
eller dumförklara någon. Men det handlar också om svåra gränsdragningsproblem. På 
frågan om det skulle vara ett alternativ att erbjuda en talpedagog till förare och 
radiooperatörer med svårigheter i att uttrycka sig svarade en administratör:  

”Vart drar man gränsen? Ska man anställa en talpedagog till en anställd som talar 
gotländska som ingen fattar? Man är inne och klampar på integriteten, samtidigt 
så är det ju så otroligt viktigt.” 

En förare svarade att en talpedagog är ett alternativ som mycket väl kan fungera. Även 
om risken finns att vissa tar det som en kränkning så tror personen att majoriteten skulle 
se det som någonting positivt. Även i den skriftliga kommunikationen upplevdes 
språket vara ett återkommande problem, vilket resulterar i att rapporter som borde ha 
skrivits inte blir skrivna eftersom vissa skäms för att inte kunna uttrycka sig korrekt. 
Detta problem upplevdes inte ha hanterats. Förslag på hur problemet ska hanteras var 
att införa muntliga redogörelser istället för skriftliga samt att anpassa intranätet bland 
annat genom att lägga in ett rättstavningsprogram.  
 
Svårigheter att uttrycka sig kunde även handla om administratörernas upplevelse av hur 
viktigt det är att uttrycka sig korrekt när viktig information ska förmedlas till många 
medarbetare. I sådana situationer finns möjligheten att använda sig av Företagets 
kommunikationsavdelning på huvudkontoret. Hjälp därifrån brukar erbjudas 
automatiskt vid större förändringar, dessutom hjälper de till vid utformningen av 
informationsbladet som ges ut varannan månad till alla medarbetare. Denna hjälp 
upplevdes som någonting positivt, med nackdelen att den personliga touchen som gör 
att förarna vet vart informationen kommer ifrån går förlorad.  
 
Kommunikation som påverkad av förändrade hjälpfunktioner 
Nedan presenteras exempel på kommunikationsproblem i Företaget som upplevs 
återkomma på grund av att nya rutiner för de förändrade hjälpfunktionerna inte har 
implementerats av medarbetarna. Enligt Heifetz (2004) kräver adaptiva problem 
lösningar som visserligen kan skapas av en ledare eller en person med expertkunskap, 
men som måste implementeras av medarbetarna för att inte återkomma.  
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Förr fanns en hjälpfunktion, en Samordnande driftledare. Att den tjänsten togs bort var 
en kostnadsbesparing och dess funktion, att informera och ge direktiv till driftledarna 
lades över på driftledarna själva. Detta upplevdes än så länge, ett och ett halvt år efter 
att tjänsten togs bort, inte fungera optimalt. Kommunikationsproblemen som uppstår till 
följd av detta, så som att information som ska och bör nå ut till förarna inte gör det, 
upplevdes orsakade av att driftledarna ännu inte har vuxit in i och tagit till sig sina nya 
yrkesroller. Tidigare i år genomfördes ett nytt projekt som är ett försök att samordna 
trafikledningen för flera garage i Stockholmsområdet. Trafikledningen var en funktion 
som tidigare låg på varje enskilt garage och som ansvarade för att genom 
radiokommunikation kommunicera trafikhändelser till förarna. Att samordna 
trafikledningen innebar stora förändringar i rutinerna och yrkesrollerna för alla att 
anpassa sig till. En upplevelse var att detta bara är början på en lång rad förändringar 
som troligen kommer att komma, som alla går mot att samordna hjälpfunktionerna och 
som kommer att kräva en högre grad av självständighet hos förarna. Orsaken till denna 
strävan tros handla om att kostnadseffektivisera men också att få en mer enhetlig 
kommunikation inom företaget. En möjlig konsekvens av detta, menade en 
administratör, blir att föraren kommer att känna sig mindre och mindre i Företaget och 
att Företaget på så vis får tillbaka sin auktoritet. En konsekvens av att samordna 
hjälpfunktioner menade undersökningsdeltagarna är att olika delar av organisationen 
skiljs åt och den direkta kontakten försvinner vilket försvårar kommunikationen. 
Tidigare kunde frågor besvaras och problem lösas på en gång. Nu skickas istället 
förslag på förbättringar till den ansvarige, men några svar upplever sig 
undersökningsdeltagarna sällan få.  

”Alltså, jag gillar ju överhuvudtaget att man arbetar mer självständigt som 
garage, att man har fler tjänster som sitter där. Nu skickar man lappar till den 
ansvarige med förslag på förändringar som skulle förbättra, men man får aldrig 
några svar, troligtvis för att lappen hamnar i papperskorgen. Det är ju väldigt 
frustrerande, när man vet att man har en bättre lösning, men man får inget svar. 
Förr i tiden så satt de ansvariga här på garaget, då kunde man gå dit och lösa 
problemet på en gång.” 

En orsak till att problem i kommunikationen återkommer sedan införandet av den 
Samordnande trafikledningen var enligt en administratör att förarna inte följer de nya 
rutinerna. Dessa innebär att många av uppgifterna som hjälpfunktionerna på garaget 
tidigare ansvarade för har flyttats över till den Samordnande trafikledningen. Förarna 
hör av sig till den Samordnande trafikledningen för att få hjälp men hör samtidigt av sig 
till de gamla hjälpfunktionerna, som nu har nya uppgifter, för att bekräfta att de får den 
hjälp som de blivit utlovade. Detta innebär att de gamla hjälpfunktionerna måste 
hantera både sina nya uppgifter samt sätta sig in i förarnas problem och bekräfta med 
båda parter att problemet kommer att lösas. Administratörerna hantera detta genom att 
påminna förarna om att de faktiskt ska kontakta den Samordnande trafikledningen 
enligt de nya rutinerna. Förarna upplevs ta till sig vad administratörerna säger men 
problemet återkommer. Att förarna inte följer rutinerna upplevdes handla om att de av 
gammal vana följer de gamla rutinerna samt att det har uppstått en förtroendekonflikt 
då förarna misstror den Samordnande trafikledningen eftersom det ofta uppstår problem 
med dem. En förtroendekonflikt som upplevdes påverka kommunikationen negativt.  
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”Jag försöker hantera det genom att påminna dem om att de faktiskt ska kontakta 
trafikledningen. Då brukar de lova att de ska göra det nästa gång, men så går det 
några dagar och så hör de av sig igen. Vissa vill verkligen inte förstå eller göra 
som man ska.” 

 
Kommunikation som en fråga om resurser 
Nedan presenteras exempel på problem i kommunikationen som upplevs återkomma 
eftersom Företaget inte erbjuder tillräckliga resurser för administratörerna att 
kommunicera och hantera problem på ett för dem önskvärt sätt. Ur Heifetz’ (1994) 
Adaptive Leadership Theory perspektiv återkommer problemen eftersom adaptiva 
problem definieras som tekniska och felaktiga lösningar appliceras. Därefter ges även 
exempel på korrekt definierade och hanterade tekniska problem samt situationer då 
Företaget visar hur de arbetar adaptivt med att lösa adaptiva problem.  
 
Möjligheten att kommunicera och göra sig förstådd upplevdes av 
undersökningsdeltagarna vara beroende av de resurser som det finns tillgång till. 
Generellt har administratörerna inte tid att kommunicera samma information till alla. 
Något som upplevs spara tid är att självgående förare hänvisas till informationstavlor 
och de som upplevs som mer osäkra informeras muntligen. En annan uppfattning var 
att det inte finns någon möjlighet för administrationen att kommunicera allt, eftersom 
förarna då skulle drunkna i information. Informationen sammanfattas och sållas för att 
förarna ska få vad de behöver, men det finns en medvetenhet om att informationen 
troligen upplevs som knapphändig av förarna och att den är otillräcklig för att engagera.  

”Spridningen av informationen är tillräcklig för att verksamheten ska fungera, 
men den är otillräcklig om man vill ha engagerade medarbetare. Det är det här 
klassiska, folk vet vad de ska göra men de vet inte varför. Man ser bara delar av 
verksamheten, men man ser inte helheten.”  

Periodvis högt arbetstempo och hög stress under delar av dagen påverkar hur en 
administratör upplever sig kommunicera med andra, bland annat talar personen inte lika 
tydligt och hoppar över detaljer eftersom de upplevs som självklara. Att hantera 
situationen menade administratören handlar om att försöka att inte bli stressad, även om 
det upplevs som att det inte alltid går. Situationen sågs som svår att lösa eftersom de 
som ansvarar för resursfördelningen inte upplevdes se problemet som orsakat av 
resursbrist utan som att förarna inte har lärt sig att utnyttja alla informationskällor. 
Lärandet upplevdes dock av administratörerna handla om att skära ner ytterligare på 
resurserna och att göra administratörerna otillgängliga för att svara på förarnas frågor 
och hantera problem som uppstår.  

”Jag vet att jag aldrig kommer få en till gubbe hos mig, för man ser inte 
problemet som att vi har för mycket att göra utan att förarna inte utnyttjar alla 
informationskällor. De vill lära förarna att utnyttja dessa istället för att gå till 
mig. Men jag vet inte hur det där lärandet riktigt går till, det känns mest som att 
de försöker lära förarna att inte gå till oss genom att skära ner på vår tid så att vi 
inte finns tillgängliga att svara på frågor.”  

Ett annat exempel på situationer då otillräckliga resurser ges och som resulterar i att 
problem i kommunikationen uppstår, var att projektet med den Samordnande 
trafikledningen landsattes för tidigt och att det inte ställdes tillräckligt med krav i 
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rekryteringsprocessen. Något som leder till att personalen inte har rätt kompetens, de 
saknar helhetsbilden och kunskapen i att optimera med de verktyg som finns 
tillgängliga. Det handlar också om att personalen är för få vilket gör att de inte hinner 
ge förarna den hjälp de behöver samt att de inte har de tekniska förutsättningarna vilket 
bland annat yttrar sig i att radion är överbelastad. Problemen gör att förarna ibland 
väljer att inte kontakta den Samordnande trafikledningen, så som rutinerna säger att de 
ska göra, istället försöker de hantera problemen själva. 
 
Något som upplevdes som en positiv hantering av ett tidigare återkommande 
kommunikationsproblem var, enligt både förare och administratörer, organiseringen av 
informationstavlorna. Tidigare har de varit en katastrof, som undersökningsdeltagarna 
uttryckte det och de har orsakat problem så som att administratörernas tid belastats med 
frågor som förarna egentligen hade kunnat få svar på genom informationstavlorna. 
Orsaken till att de ordnats upp var arbetet med att försöka få en certifiering för vissa 
rutiner. Denna certifiering utfärdas av ett externt företag och fås efter uppfyllande av 
vissa kriterier. Att få detta certifikat var ett mål som sattes av huvudkontoret och 
handlade om att rutinerna för säkerhets- och krissituationer skulle få en viss standard. 
Inför den revision som skulle komma till garaget strukturerades informationstavlorna, 
vilket upplevdes som en klar förbättring som underlättar arbetet.  
 
En effektiv kommunikation upplevdes kunna vara ett medel för att minska kostnaderna 
i Företaget. Ett exempel som togs upp var att det upplevs som en mer långsiktig och 
mer kostnadseffektiv lösning att förbättra kommunikationen med förare som har en hög 
skadestatistik på fordonen. Genom att kommunicera med förarna kan Företaget få reda 
på hur de ska kunna hjälpa föraren att förbättra dennes körförmåga istället för att 
tilldela varningar, så som skadeprocesserna tidigare har medfört, och som i 
förlängningen har inneburit att förare som krockar upprepade gånger sägs upp och 
ersätts med nya förare. Enligt en administratör handlade det om att kommunicera med 
föraren för att få en bild av vad det egentliga, bakomliggande problemet är och har 
tidigare inneburit att föraren behöver kompletterande förarutbildningar, 
läkarundersökningar eller synundersökningar. Ett annat exempel som visar på initiativ 
från Företagets sida att förbättra kommunikationen och på så sätt lättare få reda på de 
bakomliggande orsakerna till varför förare krockar var utvecklingen av de rutiner som 
för föraren tidigare innebar att efter en krock fylla i blanketter som till stor del 
behandlade skadorna på fordonet. Enligt de nya rutinerna ska den drabbade föraren 
tillsammans med sin närmsta chef fylla i en större mängd frågor, bland annat om hur 
föraren mår, när föraren hade rast senast innan krocken och hur föraren har arbetet de 
närmaste dagarna innan krocken. Tanken med de nya blanketterna är att ledningen på 
garaget och huvudkontoret genom att kommunicera med förarna ska få statistik på när, 
var och hur olyckor sker. Genom att få information om vilka faktorer som är inblandade 
när olyckor sker är ambitionen att arbetet med att minska antalet olyckor ska bli bättre.  

”Ska vi hålla på och göra oss av med dessa människor för att de är 
krockbenägna? För att sedan anställa andra och utbilda dem och så är de också 
krockbenägna. Då har vi ju samma problem igen fast vi har gjort av med massa 
pengar. Då är det väl bättre att få de personer som vi redan har att tänka efter vad 
krocken beror på. Att satsa på dessa personer och få dem att funka. Alltså, det här 
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är en syn som kommer mer och mer, vilket är bra. Jag tror att man har börjat 
tänka till lite grann.” 

 
Kommunikation som påverkad av brister i ledningsfunktionerna 
Ur ett Adaptive Leadership Theory-perspektiv (Heifetz, 1994) var det av relevans för 
hantering av kommunikationsproblem vem som upplevs ansvara för kommunikationen 
och problem som uppstår. Därför redovisas undersökningsdeltagarnas syn på hur 
kommunikationen fungerar, synen på ansvaret och hur de ser på skillnaden mellan 
chefskap och ledarskap, eftersom medarbetare ofta tenderar att lägga över ansvaret på 
chefer (Heifetz, 1994). Dessutom redovisas problem i kommunikationen som upplevs 
återkomma på grund av att det finns brister i kommunikationskedjan.  
 
Enligt undersökningsdeltagarna upplevdes kommunikationen på garaget fungera väl. 
Att informera och att få information, även om informationen upplevdes sållad 
emellanåt, fungerar bra. De gånger som konflikter uppstår upplevde både förare och 
administratörer att det finns möjligheten att diskutera och väcka en debatt. Ett 
hjälpmedel i kommunikationen är att använda sig av de informella ledare som finns på 
garaget för att sprida information till andra förare och som en representant för förarna 
då problem diskuteras. Att kommunicera ansågs av undersökningsdeltagarna vara ett 
kollektivt ansvar, där alla måste försöka vara så tydliga som möjligt och faktiskt 
uppmärksamma om problem uppstår. Det ansågs också viktigt att individen lyfter upp 
de problem som uppmärksammas till den närmaste chefen och att denne i sin tur lyfter 
problemet vidare upp i organisationen. Ibland upplevdes diskuterandet och 
debatterandet dock som någonting som ligger utanför ens arbetsuppgifter och att 
ansvaret faktiskt ligger hos cheferna. Både förare och administratörer menade att det 
yttersta ansvaret för kommunikationen ligger hos den ytterst ansvariga på garaget, 
trafikchefen. Det fanns också en upplevelse hos administratörerna att förarna tycker att 
administratörerna är mer ansvariga för kommunikationen än vad förarna själva är. 
Enligt undersökningsdeltagarna var skillnaden mellan en chef och en ledare att chefen 
ska strukturera och sätta upp riktlinjer för förarna att följa och på så sätt underlätta 
arbetet. En ledare ska motivera och erbjuda en öppen diskussion med högt i tak, där 
förare och ledning tillsammans pratar om vad de vill uppnå och hur de tillsammans ska 
nå dit. En bra chef ska också delegera ledarskapet och problemlösningen, det stärker 
hela företaget att låta alla få ta del av ansvaret. Administratörerna ansåg att det var en 
fördel att låta förarna hantera vissa problem själva, eftersom de har en bättre insyn i 
situationen och kommer på bättre lösningar än vad en administratör som sitter på 
kontoret kan ha. Enligt en förare var problemet att det inte delegeras i någon större 
utsträckning. Beslut tas istället i slutna grupper, något som upplevdes som negativt då 
det finns många personer med kunskaper och åsikter som vore bra att lyssna till.  
 
Både förarna och administratörerna upplevde sig ha märkt en tydlig förändring i 
kommunikationen, där den tenderar att bli mer distanserad, både hos ledningen på 
garaget och hos ledningen på huvudkontoret. Ledningen på garaget distanserar sig 
genom att stänga in sig på sina kontor, medan ledningen på huvudkontoret distanserar 
sig genom att inte längre besöka garagen och ge möjligheten att muntligt kommunicera 
med dem. Kommunikationen sågs som beroende av alla delar i organisationen för att 
informationen ska nå de parter som den berör. Ett hinder i kommunikationen upplevdes 
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vara att medarbetare på chefsnivå bagatelliserar problem som uppmärksammas av 
förare och förmedlar inte informationen vidare i till den ansvariga. Konsekvensen av att 
information inte förs vidare upplevdes vara att problem inte uppdagas. Om information 
når högre upp i Företaget kan de hanteras innan konsekvenserna blir mer omfattande. 
Orsaken till att informationen inte når ansvariga menade undersökningsdeltagarna att 
det finns flera anledningar till. Dels upplevdes det handla om att vissa personer i 
nyckelpositioner inte förstår vad som är viktig och mindre viktig information och därför 
inte för informationen vidare och dels att nyckelpersoner vill stoppa känslig 
information för att det inte ska se ut som att de gör ett dåligt jobb. Enligt en förare var 
ett sätt att hantera detta och få en fungerande kedja att ledningen på huvudkontoret 
kommunicerar att det är viktigt att information når dit den ska.  

”Man är liksom en kugge, som är jätteviktig, funkar inte en kugge så rasar allt. 
Kuggarna måste snurra, men det gör de inte för det finns ingen rak 
kommunikation. I ett sådant här arbete så måste alla göra samma sak. Man måste 
jobba åt samma håll. Man måste hjälpa varandra att komma på rätt köl. Men i 
och med att det sluts till hela tiden så fastnar kuggarna. Jag önskar att det var en 
mer rak kommunikation för att kuggarna ska fungera. Först och främst den raka 
kommunikationen, men också den hårda kommunikationen, att den som gör fel 
inte bara fortsätter att göra fel. Om han är en dålig kugge så måste han lyftas ut 
och få en chans till förbättring och vill han inte förbättras, ja då måste han kanske 
bort. Idag sitter folk och gör massa tokiga saker, men han som sitter ett steg 
ovanför, han vågar inte ta tag i problemet och se till att det löser sig. Även om det 
är ett fåtal personer som gör fel så försämrar det arbetsmiljön för alla andra, så 
man måste kommunicera.” 

Enligt förarna var ett alltför kortsiktigt tänkande utbrett i företaget. Det upplevdes som 
att även om förarna kunde kommunicera sina idéer till förbättringar och de mottogs 
som bra idéer hos ansvariga, så genomfördes de sällan eftersom det inte fanns pengar. 
Vilket, menade förarna, leder till en upplevelse av maktlöshet. Kortsiktigheten handlar 
om att så länge intäkterna rullar in så är allt ”frid och fröjd”, som en förare uttryckte 
det, och det fanns en upplevelse av att Företaget ogärna tar förarna ur trafik för att gå på 
olika utbildningar. Dock framgick det att det genomförs vissa punktinsatser i Företaget 
för att motivera förarna att förändra sitt beteende. En sådan punktinsats är en 
skadekampanj där Företaget försöker kommunicera vikten av att förarna kör mer 
försiktigt och förhoppningen är att minska slit-och-släng-mentaliteten.  
 
 

Diskussion 
 
Syftet med föreliggande studie var att undersöka om Heifetz’ (1994) Adaptive 
Leadership Theory kunde användas för att få en förståelse för varför 
kommunikationsproblem återkom på det undersökta företaget. Frågeställningen som 
föreliggande studie besvarade var: Kan det undersökta företagets återkommande 
kommunikationsproblem förklaras, utifrån Heifetz’ (1994) Adaptive Leadership 
Theory, med att medarbetarna har identifierat och hanterat dem felaktigt? Nedan 
diskuteras temana Kommunikation som möjligheten och förmåga att kunna uttrycka sig, 
Kommunikation som påverkad av förändrade hjälpfunktioner och Kommunikation som 
påverkad av brister i ledningsfunktionerna var för sig medan temat Kommunikation 
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som en fråga om resurser ligger som bidragande faktor till flera 
kommunikationsproblem på Företaget och diskuteras därför under flera av rubrikerna.  
 
Kommunikationsproblem i Företaget 
Flera av de kommunikationsproblem som Kaufmann och Kaufmann (2005) samt 
Harshman och Harshman (1999) presenterade kunde identifieras som problem i 
Företaget. Både skriftlig och muntlig information förvrängdes och förenklades. Det 
skedde dels för att varken förare eller administratörer hade tid att förmedla all 
information i oförvrängd form. Dels skedde det på grund av begränsningar i svenska 
samt för att underlätta för personer med språksvårigheter. Ett annat problem i Företaget 
var att nyckelpersoner censurerade informationen på vägen upp eller ner i 
organisationen. Orsaken till att kedjan inte fungerade upplevdes handla om dels 
okunskap om vad som var viktig information men också att information som kunde 
skada en själv sållades bort, vilket stämde överens med Harshman och Harshman 
(1999) och Kaufmann och Kaufmann (2005). Att medarbetarna på Företaget påverkas 
av perceptuella och kognitiva filter, samt att deras egna motiv, erfarenheter och 
personliga egenskaper påverkar hur de kommunicerar, så som påvisas av Harshman och 
Harshman (1999) samt Kaufmann och Kaufmann (2005) är något som får antas, 
eftersom de många gånger omedvetna psykologiska mekanismerna är svåra att fråga 
om i en intervju.  
  
Synen på ledarskap och ansvaret för hanteringen av kommunikationsproblem 
Överlag stämde åsikterna om ansvaret för kommunikationen och synen på ledarskap väl 
överens med Adaptive Leadership Theory (Heifetz, 1994). Kollektivet har ett ansvar för 
att kommunikationen ska fungera och uppmärksamma kommunikationsproblem som 
uppstår, men det yttersta ansvaret ansågs av både förare och administratörer ligga hos 
den ytterst ansvariga på garaget. Administratörerna redovisade även att de upplevde att 
förarna tyckte att administratörerna hade ett större ansvar för kommunikationen. Även 
detta stämde väl överens med Heifetz (1994) som menade att medarbetare gärna lämnar 
över ansvaret för problemlösning och chefer tar på sig det eftersom de upplever att det 
är vad en chef ska göra. Att få förtroende och ansvar för kommunikationen är ibland en 
börda och medarbetare tenderar att vilja få lösningar presenterade för sig. Upplevelsen 
är att det ibland ligger utanför ens arbetsuppgifter att väcka debatt och diskutera med 
ledningen, här bekräftar resultaten Heifetz’ (1994) teori. För att adaptiva 
kommunikationsproblem i Företaget ska lösas krävs att chefer bryter 
beroendeförhållandet och ger tillbaka ansvaret till de individer som är delaktiga i 
problemet, eftersom adaptiva problem bara kan hanteras om de som problemet berör 
inser vad som är det egentliga problemet och lär sig nya sätt att arbeta som gör att 
kommunikationsproblemet inte återkommer (Heifetz, 1994). Delegering av 
problemlösning upplevdes generellt fungera bra enligt administratörerna, förutsatt att 
föraren ansågs ha möjlighet att hantera situationen rent praktiskt. Ett problem som är 
till nackdel för hanteringen av kommunikationsproblem är att beslut oftast tas i slutna 
kretsar av ansvariga och att personer som skulle kunna tillföra besluten ytterligare 
perspektiv inte tillfrågas. Detta identifieras av Heifetz (1994) som en allvarlig brist i 
hanteringen av problem eftersom beslut då fattas baserat på en ofullständig bild. Nedan 
diskuteras Företagets kommunikationsproblem ur Heifetz’ (1994) Adaptive Leadership 
Theory. Vidare förs en diskussion utifrån Shafritz och Otts (2001) fem möjliga 
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perspektiv samt Gallant Och Phillips (2004) koppling till hur adaptivt arbete bör utgå 
från dessa när adaptiva kommunikationsproblem ska hanteras.  
 
En expert kallas in – när tekniska problem hanteras med en teknisk lösning 
Undersökningsdeltagarna gav flera exempel på situationer som kan tolkas som att 
tekniska problem hanterats med en teknisk lösning. Det handlade framförallt om de 
rutiner som Företaget hade för förarna att följa i olika arbetssituationer, vilka gör att 
vissa problem brukar lösa sig av sig själv innan det förvärras. I två fall rapporterades 
om exempel där administratörer och Företaget har vänt sig till en expert för att hantera 
ett kommunikationsproblem. Dels handlar det om den experthjälp som fanns inom 
företaget och som erbjöds av huvudkontorets kommunikationsavdelning. Som exempel 
nämndes situationen då informationen kring den nya trafikledningen skulle samordnas 
för de inblandade garagen samt det informationsblad som ges ut till alla medarbetare 
varannan månad. Här handlar det om situationer då det är viktigt att informationen blir 
korrekt skriven och att den presenteras på rätt sätt så att informationen når ut till 
mottagarna. Problemet är återkommande, men kan hanteras rutinmässigt och det krävs 
inget nytänkande för att lösa problemet. Den andra situationen handlade om hur 
Företaget ville förbättra sina säkerhets- och krisrutiner och vände sig externt till en 
expert – d.v.s. ett företag som erbjöd certifieringar. Ur ett Adaptive Leadership Theory-
perspektiv (Heifetz, 1994) kan det ses som att företaget hade insett sina egna 
begränsningar, ville lära nytt och delade upp problemet i olika komponenter. Den 
tekniska komponenten var rutinernas begränsningar och kunde hanteras genom att 
tillkalla expertishjälp som presenterade en lösning – d.v.s. nya rutiner och 
säkerhetsåtgärder. Den adaptiva komponenten kommer att vara att kommunicera med 
medarbetarna och få dem att arbeta efter de nya rutinerna och att lära dem vikten av 
säkerhetsarbetet. För att den adaptiva komponenten ska lyckas krävs att företaget och 
ledningen, både på garaget och på huvudkontoret, arbetar för att implementera dessa 
hos medarbetarna.   
 
Ett adaptivt arbete – när adaptiva problem hanteras med adaptiva lösningar 
Att minimera kostnaderna för skador på fordonen var prioriterat inom företaget. 
Tidigare har hanteringen gått ut på att applicera en teknisk lösning, d.v.s. att 
rutinmässigt ge en varning om uppsägning till den drabbade föraren vid en krock, något 
som upplevdes som verkningslöst. En förändring i sättet att tänka och se på 
skadeprocesserna inom Företaget har uppmärksammats av undersökningsdeltagarna. 
Enligt det nya sättet att arbeta delas problemet in i tekniska och adaptiva komponenter. 
De tekniska komponenterna, som har krävt hjälp från expertis, har varit att sätta in 
kompletterande förarutbildningar, läkarundersökningar eller synundersökningar där det 
har behövts. De adaptiva komponenterna har inneburit en fokus på att få förarna att 
tänka efter vad krocken beror på och att investera i de förare som redan finns. Genom 
omfattande skadekampanjer försöker företaget kommunicera och implementera sina 
prioriteringar och attityder och vikten av försiktig körning för att på så sätt motverka 
slit-och-släng-mentaliteten och inspirera föraren till att tänka om och lära nytt. Ett annat 
exempel som visar på Företagets adaptiva arbete är de nya rutiner som förr innebar att 
föraren fyllde i blanketter om skadorna på fordonet men som nu innebär en större 
genomgång om vad orsaken till krocken kan vara, med ambitionen att det ska ge ett 
underlag för framtida arbete. Genom att arbeta fram nya rutiner och implementera dessa 
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kan det som varit adaptiva utmaningar istället hanteras som tekniska problem: ”In other 
words, yesterday’s adaptations are today’s routines. Yesterday’s adaptive challanges 
are today’s technical problems” (Heifetz, Linsky & Grashow, 2009, sid. 49). 
 
När lärandet haltar – när adaptiva problem hanteras med en teknisk lösning 
Företaget har under det senaste året genomfört flera stora förändringar i ett försök att 
bli mer resurseffektivt. Något som visar sig i att de drar ner på personal, samordnar 
hjälpfunktionerna och försöker göra medarbetarna mer självständiga. Utifrån temat 
Kommunikation som påverkad av förändrade hjälpfunktioner diskuteras 
kommunikationsproblem som uppstår när förändringar genomförs men inte 
implementeras. Som exempel gav undersökningsdeltagarna bland annat att den 
Samordnande driftledaren togs bort och att den Samordnande trafikledningen infördes, 
men att de nya rutinerna som förändringarna innebar inte följs av medarbetarna. Ur 
Heifetz’ (1994) perspektiv är detta en Typ II situation där Företaget har insett att 
problemet är ett adaptivt, då medarbetarna måste lära sig arbeta mer självständigt, men 
att lösningen inte fungerar. Ett annat exempel på en Typ II situation, där problemet 
identifierats men olämpliga lösningar applicerats, togs upp av en administratör och 
handlade om hur delar av dagen präglades av stor arbetsbörda och brist på resurser 
vilket resulterade i stress som bidrog till kommunikationsproblem. Inga nya resurser 
gavs eftersom ledningen inte upplevdes se på situationen som att det råder resursbrist 
utan att förarna inte utnyttjar alla informationskällor. Även om problemet har 
identifierats som ett adaptivt - d.v.s. att förarna inte utnyttjar informationskällorna – så 
haltar försöken att lära förarna de nya rutinerna eftersom tekniska lösningar i form av 
att göra de gamla hjälpfunktionerna oanträffbara appliceras. Orsaken till att dessa 
lösningar väljs kan vara att resursbristen gör att enklare och snabbare tekniska lösningar 
väljs istället för mer komplexa adaptiva lösningar eftersom fokus ligger på att snabbt, 
och tyvärr kortsiktigt, bli mer resurseffektiva. Dessa tekniska lösningar är inga goda 
förutsättningar för lärande och upplevs dessutom ge negativa konsekvenser i form av 
att förarna känner sig övergivna.  
 
Inlärning av ny kunskap är en förutsättning för att hantera adaptiva problem (Heifetz, 
1994). När adaptiva problem i kommunikationen uppstår till följd av att förarna inte 
följer nya rutiner krävs att Företaget betraktar villkoren för lärandet. En möjlig orsak 
till varför förarna inte lär sig och följer de nya rutinerna kan vara att förarna inte förstår 
hur de nya rutinerna förbättrar verksamheten i stort, vilket kan förklaras med att 
administratörerna upplevde att det var svårt att kommunicera ett helhetsperspektiv av 
verksamheten till förarna (Sandberg, 1994). En annan orsak till att lärandet inte 
fungerar kan vara att ledningen har genomfört förändringar, till exempel införandet av 
den Samordnande trafikledningen, utan att först tillfråga förarna om deras syn på 
situationen och att förarna låter bli att följa de nya rutinerna i protest mot ledningen 
(Senge, 1990). En annan förklaring till varför Företaget stöter på en ovilja hos förarna 
att lära sig nya rutiner kan bero på att inlärning av ny kunskap ofta innebär ett 
avståndstagande från etablerade rutiner och vanor och kan därför upplevas som en 
förlust av trygghet (Heifetz, 1994). För att balansera osäkerheten som förändringen 
innebär lärs de nya rutinerna inte in utan förarna hävdar istället värdet av de gamla 
etablerade rutinerna (Schein, 1994). I en situation som denna krävs att förarnas 
upprörda känslor och ovilja att göra som de blir tillsagda ses som en del av 
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utvecklingsprocessen istället för ett problem (Heifetz, 1994). För att rutinerna ska 
implementeras av förarna krävs att Företaget skjuter till det stöd och de resurser som 
behövs för att skapa tryggheten och tilliten för medarbetarna att våga förändras.  
 
För att få en helhetsbild av problemet med förändringar som inte implementeras och för 
att finna möjliga lösningar bör problemet betraktas ur flera perspektiv. Ur ett 
strukturellt perspektiv (Shafritz och Otts, 2001) kan den upplevda stressen, 
förändringarna som inte följs och hindren för en effektiv kommunikation tillskrivas 
begränsade resurser och bristande rutiner, men också att resurserna inte utnyttjas 
optimalt. Ur detta perspektiv kan problemen med den Samordnande trafikledningen 
bero på att de inte får de resurser som de behöver för att möta förarnas behov, som 
exempel gav undersökningsdeltagarna medarbetarnas bristande kompetens i arbetet och 
i förmågan att uttrycka sig och ta in information, för få arbetstimmar och en 
överbelastad radio, vilket påverkar kommunikationen negativt. Möjliga lösningar kan 
då vara att se till att rekryteringsprocessen förbättras och att fler arbetstimmar planeras 
in under de tider på dagen då det är som mest att göra (Gallant & Phillips, 2004). Vad 
gäller vissa situationer upplevs Företaget ha insett att deras tidigare rutiner inte har varit 
optimalt utformade och arbetat fram nya, bland annat vad gäller skaderutinerna och 
säkerhets- och kriscertifieringen. Ett problem är dock att de nya rutiner som införs inte 
implementeras hela vägen. Företaget har hanterat strukturella Typ I komponenter men 
inte tagit tag i de bakomliggande, adaptiva problemen. När de nu har underlättat 
processen med att bedriva adaptivt arbete handlar det nu om att ge tillräckliga resurser 
för att få arbetet att flyta, men också om att förklara för medarbetarna varför de har valt 
att genomföra vissa nedskärningar och förändringar (Gallant & Phillips, 2004). Ur ett 
systemteoretiskt perspektiv (Shafritz och Otts, 2001) handlar det om att se helheten i 
situationen med de nya förändringarna och den Samordnade trafikledningen och vad de 
faktiskt har inneburit för förarna och administrationen på garaget som nu måste hantera 
den förtroendekris som finns mellan förarna och den samordnande trafikledningen. 
Enligt human resource-perspektivet (Shafritz och Otts, 2001) kan en fråga om bristande 
resurser och förändrade hjälpfunktioner kopplas till att det uppstår en 
förtroendekonflikt mellan individen och Företaget. Individen och dennes arbetssituation 
påverkas av de strukturella förändringarna i organisationen och organisationen i sin tur 
påverkas av att det uppstår problem som växer likt ringar på vattnet, då förarna ber om 
hjälp hos hjälpfunktioner som inte längre får resurser att hantera dem. En upplevelse 
var att huvudkontorets agerande, när de drar ner på hjälpfunktionerna på garaget, var ett 
medvetet sätt att återfå auktoritet från ett tidigare decentraliserat och självständigt 
garage. Genom ett maktperspektiv (Shafritz och Otts, 2001) kan detta ses som den 
formella makt som ledningen på huvudkontoret använder för att tillvarata sina intressen 
- d.v.s. ökad makt och minskad resursåtgång - och förarnas ovilja och motstånd mot att 
förändras och implementera de nya rutinerna kan ses som ett sätt att hävda sina 
intressen och utöva makt mot ledningen.  
 
När problemet är svårt att definiera 
Nedan diskuteras kommunikationsproblem utifrån temat Kommunikation som förmågan 
att uttrycka sig och ta till sig information. Att hantera problem orsakade av varierande 
förmågor att uttrycka sig och ta till sig information hos medarbetarna hör, enligt 
undersökningsdeltagarna, till ett av de mest återkommande kommunikationsproblemen 
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på Företaget. Problemen tycks ha betraktats ur ett strukturellt perspektiv (Shafritz och 
Otts, 2001) och setts som orsakad av strukturella brister i Företaget. Orsaken till att de 
återkommer kan vara att det har identifierats som ett Typ I problem istället för ett 
adaptivt Typ II eller Typ III problem och felaktiga lösningar har applicerats. 
Exempelvis har undersökningsdeltagarna försökt förenkla sitt språk och sin 
kommunikation eller så har en chef tillkallas för att tala med de inblandade parterna om 
deras bidrag till problemet och att båda parter måste bättra sig för att kommunikationen 
ska flyta. Vad som gör lösningarna tekniska är att de inblandade vänder sig till en chef 
som ska presentera en lösning istället för att de arbetar fram en lösning själva, att de 
hanteras på ett rutinmässigt sätt utan att ny kunskap krävs och ingen lösning 
implementeras av medarbetarna. För att detta problem ska lösas krävs att det 
identifieras som ett adaptivt (Heifetz, 1994).  
 
Om Företaget har att göra med en Typ II eller en Typ III situation är svårt att avgöra. 
Vad som skiljer dem åt är att i Typ II situationen så finns en klar bild av vad problemet 
är, vilket inte finns i Typ III situationen. Så vad är egentligen problemet? Vad ligger 
som en bakomliggande faktor till att dessa kommunikationsproblem uppstår? En orsak 
till att problemen återkom upplevdes vara att personerna med språksvårigheter inte ville 
att chefen skulle tro att de inte förstod informationen. Det bakomliggande problemet 
kan handla om att det inte finns något förtroende för chefen eller att det finns en kultur 
på Företaget som säger att det är fult att inte kunna prata ”perfekt” svenska. Enligt 
Statens offentliga utredningar (2003:77) finns det mycket som tyder på att svenskar 
generellt har en låg tolerans mot svenska som avviker från den infödda normen och att 
svenska som talas med brytning är ett tecken på bristande språkbehärskning samt 
bristande kompetens över huvudtaget. Denna intolerans beror generellt på att svenskar 
fortfarande är förhållandevis ovana vid att höra svenska talas med utländsk brytning. 
Enligt Europakommissionen mot rasism och intolerans (2005) blir arbetsmarknaden 
alltmer fordrande och kräver god kommunikationsförmåga av medarbetarna. Företaget 
som agerar på den svenska arbetsmarknaden och därmed är en del av det svenska 
samhället bör, ur ett systemteoretiskt perspektiv (Shafritz och Otts, 2001) samt enligt 
Heifetz, Linsky och Grashow (2009) därmed spegla denna intolerans mot svenska talad 
med brytning. Human resource-perspektivet (Shafritz och Otts, 2001) bidrar till 
analysen genom att se på problemet som orsakad av att organisationen och individen 
formar varandra. Individerna för med sig sina erfarenheter och värderingar in i 
organisationen och påverkar den på så sätt. Organisationen påverkar i sin tur individen 
genom att sätta en standard för vilka värderingar och vilket agerande som är accepterat. 
Ur maktperspektivet (Shafritz och Otts, 2001) handlar det om att den adaptive ledaren 
bör vara medveten om att organisationen består av olika grupperingar och olika 
värderingar samt att dessa ofta hamnar i konflikt med varandra. Ledarskapet handlar då 
om att ge alla röster möjlighet att höras, även de som har svårigheter med att uttrycka 
sig (Gallant & Phillips, 2004). Om Företaget inte delar den intolerans för 
språksvårigheter som finns i samhället generellt så kommer de ändå att påverkas av den 
klyfta som uppstår mellan Företagets värderingar och samhällets (Heifetz, 1994).  
 
För att denna Typ III situation ska lösas krävs att identifieringen och hanteringen av 
problemet och dess bakomliggande faktorer delegeras för att så många perspektiv som 
möjligt ska kunna ge en helhetsbild. Därefter kan lösningen delas upp i adaptiva och 
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tekniska komponenter som hanteras var för sig (Heifetz, 1994). En bakomliggande 
faktor kan vara förtroendekonflikten mellan chefer och förare med språksvårigheter 
som gör att problemet inte erkänns. Tekniska lösningar på tekniska komponenter kan 
vara att förbättra de strukturella förutsättningarna genom olika rutiner och intranätets 
utformning (att lägga till ett rättstavningsprogram) eller att införa muntliga istället för 
skriftliga redogörelser vid skador. Den adaptiv lösning på den adaptiva komponenten 
av problemet blir då att föraren ges förutsättningarna och uppmuntran att faktisk lära 
sig de nya funktionerna. En annan bakomliggande faktor kan vara intoleransen mot 
svenska talad med brytning. En teknisk komponent med en teknisk lösning skulle då 
kunna vara att i rekryteringsprocessen för att tillsätta radiooperatörer införa ett test som 
bedömer hur väl personen kan göra sig förstådd över radion. Den adaptiva 
komponenten med en adaptiv lösning skulle kunna vara att en handlingsplan tas fram, 
där olika yrkeskategorier deltar med sitt perspektiv på hur denna situation bör hanteras. 
Det handlar om att Företaget tydligt måste kommunicera sina värderingar och ta 
avstånd från att svenska talad med brytning är någonting fult och ett tecken på bristande 
kompetens. Det handlar om att tillhandahålla verktygen att hantera den klyfta som 
uppstår mellan kulturen i samhället och kulturen de vill skapa i Företaget. För att få 
chefer att våga hantera problemet krävs att Företaget är tydliga med att de stödjer dem 
och att ingen räds att tala om problemet med att språksvårigheter faktiskt påverkar 
kommunikationen.  
 
Att göra sig beroende av kommunikationskedjan 
En alltmer distanserad kommunikation mellan de högsta och de lägsta nivåerna i 
organisationen gör Företaget och ledningen alltmer beroende av att kedjan av aktörer 
fungerar för att korrekt information ska nå sitt slutmål. Det uppstår en ond cirkel där 
faktumet att ledningen distanserar sig gör dem mer beroende av kedjan, men att de 
distanserar sig är också orsaken till att kedjan inte fungerar. Utifrån temat 
Kommunikation som påverkad av brister i ledningsfunktionerna diskuteras hur 
kommunikationsproblem som uppstår på grund av detta måste identifieras som adaptiva 
problem för att kunna lösas. Detta sker genom att kommunikationsproblemen betraktas 
ur flera perspektiv. Ur ett strukturellt perspektiv (Shafritz och Otts, 2001) uppstår 
brister i kedjan dels på grund av att högsta ledningen och de lägsta nivåerna i 
organisationen är åtskiljda och sällan möts. Lösningen på denna tekniska och 
strukturella komponent innebär att se till att kommunikationen över nivågränserna rent 
praktiskt underlättas genom exempelvis möten. Dels består de strukturella aspekterna 
av problemet med att rutinerna för vilken information som ska föras vidare brister samt 
att rekryteringen av nyckelpersoner inte är optimal (Gallant & Phillips, 2004). Enligt 
undersökningsdeltagarna, med stöd av Harshman och Harshman (1999) och Kaufmann 
och Kaufmann (2005), filtrerades informationen av nyckelpersoner av flera 
anledningar. Dels var nyckelpersonerna rädda om sitt jobb och ville därför inte föra 
negativ information vidare och dels hade de inte kompetensen att inse vad som var 
viktig information. Eftersom individer formar organisationen, enligt human resource-
perspektivet (Shafritz och Otts, 2001), skapar dessa filter en mindre effektiv 
organisation samt en kultur där ledningen saknar trovärdighet (Harshman & Harshman, 
1999). Att individer i nyckelpositioner filtrerar och censurerar information för att gynna 
sina egna intressen kan ur ett maktperspektiv (Shafritz och Otts, 2001) ses som ett 
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problem som är svårt att hantera, då individer styrs av sina intressen och agerar utifrån 
detta, något som är svårt att förändra.  
 
En rak kommunikation med chefen upplevdes inte bara handla om strukturella 
förutsättningar utan även om individens egenskaper och vilja att tala med auktoriteter 
samt vilket förtroende som finns för chefen och för kommunikationen (Harshman och 
Harshman, 1999; Kaufmann och Kaufmann, 2005). När förarna upplever att vad de 
säger inte uppmärksammas och förmedlas vidare formar det hur de ser på 
organisationen och sin situation, ur ett human resource-perspektiv (Shafritz och Otts, 
2001). Utan allas delaktighet sker ingen förändring eftersom det är individerna som 
tillsammans skapar normen och kulturen i organisationen (Gallant & Phillips, 2004). Ur 
ett organisationskulturellt perspektiv (Shafritz och Otts, 2001) är konsekvensen av att 
information inte når dit den ska att en kultur skapas där ledningen saknar trovärdighet. 
En annan bidragande faktor till kommunikationen och ledningens minskade 
trovärdighet är att den konflikt, orsakad av distansen, som uppstår då ledningen ger 
information som går emot den verklighet som förarna möter (Heifetz, 1994; Harshman 
& Harshman, 1999). Oavsett anledning till att informationen kontrasterar så kommer 
förarna bli mindre motiverade och dessutom tro att den felaktiga informationen var 
medveten från ledningens sida. Även detta kommer att bidra till att en kultur skapas där 
ledningen saknar trovärdighet i sin kommunikation. När den raka och närvarande 
kommunikationen ersattes av en mer distanserad kommunikation innebar det inte bara 
strukturella förändringar utan även en förändring i kommunikationskulturen. En 
förändring som medarbetarna ännu inte har anpassat sig till. En klyfta uppstår mellan 
den raka och tydliga kommunikation som medarbetarna behöver och den distanserade 
kommunikation som erbjuds. För att hantera denna klyfta krävs ett adaptivt ledarskap 
som tillhandahåller verktygen för medarbetarna att anpassa sig till dessa förändringar. 
Verktygen skulle kunna vara delegerat ansvar, göra förare delaktiga i diskussioner 
kring beslut som påverkar dem, utnyttja de informella ledare som finns på Företaget, 
informera om vikten av att informationen når dit den ska och att denna värdering 
implementeras på alla nivåer (Gallant & Phillips, 2004).  
 
Avslutningsvis besvaras föreliggande studies syfte med att Heifetz’ (1994) Adaptive 
Leadership Theory är ett användbart verktyg för att få en förståelse för 
kommunikationsproblem i det undersökta företaget. Detta eftersom teorins identifiering 
av adaptiva problem som komplexa fenomen, som endast kan lösas om de definieras 
och hanteras genom ny kunskap hos dem som problemet berör, gör företag mer 
förändringsbenägna och rustade att möta en komplex omvärld (Heifetz, 1994). 
Föreliggande studie, samt studier av Randall och Coakley (2007) och Burke (2007), 
visar att Heifetz’ (1994) Adaptive Leadership Theory är möjlig att applicera på olika 
situationer och typer av problem för att få en förståelse för varför problemen inte löses. 
Denna studies användbarhet ligger i att den visar ett nytt sätt att se på och analysera 
kommunikationsproblem i företag. Resultat är i sig svårt att överföra på andra grupper 
utanför det undersökta företaget, eftersom undersökningsdeltagarna tillfrågades om 
vilka konkreta kommunikationsproblem de upplevde på Företaget och inte generellt på 
företag. Kommunikation och kommunikationsproblems allmängiltighet gör dock att 
föreliggande studie kan vara av intresse även för andra företag och branscher som vill 
få en förståelse för varför deras upplevt hanterade kommunikationsproblem 
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återkommer. Eftersom få empiriska studier har gjorts vore det intressant att i ytterligare 
studier utforska teorin och dess applicerbarhet på kommunikationsproblem i olika 
företag och branscher alternativt att se på problematiken ur exempelvis en 
kommunikationsavdelnings eller högsta ledningens perspektiv. Kritik bör riktas mot 
Heifetz’ (1994) upplevt bristfälliga beskrivning av Typ III situationer. För att lättare 
kunna använda detta verktyg i analysen av till exempel kommunikationsproblem skulle 
en tydligare genomgång av dessa situationer behövas. En annan nackdel med teorin är 
att den förutsätter att varje problem har sitt rätta svar, som kommer att avslöjas bara 
ledaren och medarbetarna fokuserar på de bakomliggande problemen. Problemet med 
att förutsätta att alla problem har en inneboende sanning är att vissa problem inte har en 
”rätt” lösning, exempelvis gäller detta situationer när medarbetarna har olika 
värderingar som var och en är rätt för individen. Vem ska då bedöma vad som är rätt?  
 
För att besvara föreliggande studies frågeställning så kan orsaken till att vissa av 
Företagets kommunikationsproblem återkommer vara att problemen definieras och 
hanteras felaktigt av medarbetarna, utifrån Heifetz’ (1994) Adaptive Leadership 
Theory. Företaget tolkas ha flera adaptiva problem att hantera, bland annat försöken att 
bli mer resurseffektiva genom att göra förarna mer självständiga, förtroendekonflikter, 
censurerande ledningsfunktioner, kulturella förändringar samt klyftor mellan Företagets 
värderingar och samhällets. Stora och komplexa problem som är svåra att definiera, 
vilket gör att de förenklas och hanteras genom tekniska lösningar. Exempel på 
kommunikationsproblem som definierades som adaptiva men hanterades med tekniska 
lösningar var hur Företaget försöker bli mer resurseffektiva och genom att dra ner på 
hjälpfunktionerna och resurserna. När arbetsbördan ökar och resurserna minskar för 
administratörerna resulterar det i stress som bidrar till kommunikationsproblem. Ett 
annat adaptivt kommunikationsproblem som upplevdes som både svårt att definiera och 
hantera var problem som orsakades av varierande förmågor att uttrycka sig och ta till 
sig information i kombination med oviljan att erkänna sina begränsningar för andra. De 
tekniska lösningar som applicerats har varit att administratörerna förenklar sin 
kommunikation och att förarna tillkallar en chef eller en administratör för att hantera 
problemen. Orsaken till att kommunikationsproblemen hanteras på fel sätt kan handla 
om okunskap och brist på perspektiv av problemet och konsekvenserna av lösningarna. 
Det kan också orsakas av resursbrist som gör att enklare och snabbare tekniska 
lösningar väljs istället för mer komplexa och långsiktiga adaptiva lösningar. Om 
Företaget ska fortsätta att bli mer resurseffektiva och distansera nivåerna i Företaget 
från varandra krävs att de långsiktigt skapar förutsättningar för kommunikationen och 
informationen att nå dit den ska. Det kan till exempel handla om att - adaptivt – 
implementera nya rutiner eller att - tekniskt - byta ut en felande länk i 
kommunikationskedjan. Företaget bör fråga sig om det idag består av individuella 
kuggar som roterar för egen maskin och egna intressen. Dessa måste i så fall justeras 
och kopplas ihop till ett gemensamt maskineri där alla rör sig åt samma håll för att 
kommunikationen ska bli effektiv och för att ledningsfunktionerna ska få möjligheten 
att uppmärksamma kommunikationsproblemen innan de blir mer komplexa.  
 
Metoddiskussion 
Syftet med föreliggande studie var att undersöka om Heifetz’ (1994) Adaptive 
Leadership Theory kunde användas för att få en förståelse för varför 
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kommunikationsproblem återkom på det undersökta företaget. Frågeställningen som 
föreliggande studie besvarade var: Kan det undersökta företagets återkommande 
kommunikationsproblem förklaras, utifrån Heifetz’ (1994) Adaptive Leadership 
Theory, med att medarbetarna har identifierat och hanterat dem felaktigt? Liksom alla 
studier innehåller även denna sina begränsningar, vilka bör beaktas vid bedömning av 
resultat och slutsatser. Att den initiala kontakten med Företaget togs genom en 
personlig kontakt är självklart inte det optimala, men påverkan på resultaten bedöms 
endast ha varit marginell, eftersom undersökningsdeltagarna kunde handplockas 
alternativt anmälde sig frivilligt. En begränsning var att endast fyra 
undersökningsdeltagares upplevelser redovisas och ur endast två perspektiv, förare och 
administratörer. Eventuellt hade studien berikats av att fler undersökningsdeltagare 
tillfrågats samt att representanter från ledningsgruppen på huvudkontoret eller 
kommunikationsavdelningen deltagit. Orsaken till att fler perspektiv valdes bort var för 
att få mer samstämmighet i vilken kommunikation undersökningsdeltagarna talade om. 
Genom att välja förare och administrationen på garaget, vilka har daglig direktkontakt 
med varandra, bör svaren ha blivit mer samstämmiga. Urvalets förfarande påverkar 
studiens kvalitet (Langemar, 2008). Att förarnas deltagande styrdes av deras eget visade 
intresse i att delta kan ha påverkat resultatet på så sätt att det var en viss typ av personer 
som anmälde intresse. Exempelvis kan antagandet göras att personer med svårigheter i 
svenska undvek att delta just på grund av språket. Eftersom språksvårigheter visade sig 
vara ett återkommande kommunikationsproblem hade det varit relevant att få även 
deras perspektiv på problemet. Det var svårt att bedöma om antalet intervjuer var 
tillräckliga för att syftet och frågeställningen skulle besvaras. Efter den fjärde intervjun 
gjordes bedömningen att undersökningsdeltagarna tenderade att tala om samma orsaker 
till kommunikationsproblem och att de återkom - d.v.s. språkproblemen, brister i 
kommunikationskedjan samt problemen med den Samordnande trafikledningen - och 
att mättnad uppnåtts.  
 
En nackdel har varit att jag inte har funnit mer än två studier där teorin har applicerats 
på problem och ingen där teorin har applicerats på kommunikationsproblem i ett 
företag. Att inte kunna jämföra resultaten med tidigare forskning begränsar tilliten till 
studien och har även inneburit begränsningar i arbetet eftersom det stundtals har varit 
svårt att tolka teorin, framförallt vad gäller Typ III situationer. I de fallen har teorin fått 
läsas upprepade gånger i ett försök att få förståelse för hur teorin ska tolkas. Att 
intervjuaren påverkar undersökningsdeltagaren och gör subjektiva bedömningar och 
fokus av deras svar går inte att komma ifrån (Langemar, 2008). Ett försök att minska 
detta var att följa intervjuguiden under samtliga intervjuer. Ett annat problem som 
uppstår när ett ämne så som kommunikation undersöks är att undersökningsdeltagarna 
troligen påverkas av att det är ett socialt önskvärt beteende att vara en god 
kommunikatör och kan försöka framstå i mer positiv dager. För att minska denna 
påverkan på resultaten informerades undersökningsdeltagarna om sekretessen och 
anonymiteten innan intervjun, vilket kan öka förtroendet mellan 
undersökningsdeltagare och intervjuare (Bowling, 2005).  
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(Bilaga 1) 
Intervjuguide – administratör 

 
Ålder? Anställd som? Anställd sedan? 
Gå igenom de problem som framkom vid första intervjun: hur har personen försökt lösa dem?  
- Förarnas varierande språkkunskaper. 
- Förarna upplever sig bli otrevligt bemötta och erbjudna dåliga lösningar av trafikledningen. 
- Att ta viss kunskap för givet leder till missförstånd. 
- Olika individer har olika behov av mängd och typ av information. 
- Upplevelsen av att behöva informera om onödiga saker. 
- Förare som inte vill lyssna eller acceptera information. 
- Upplevelsen av att det saknas en mer sträng kommunikation som skapar respekt. 
- Ingen Samordnande driftledare som svarar för att informationen snabbt förmedlas. 
- Ingen tar ansvar för att organisera anslagstavlorna.  
- Information kan uppfattas som knapphändig. Svårt att nå ut med en helhetsbild 
- Periodvis för hög arbetsbörda gör att uppgifter lätt försvinner i mängden och glöms bort. 
- Ledningen på huvudkontoret lämnar ibland otydlig och svårtolkad information. 
Kan du nämna en situation där ni haft ett problem i kommunikationen men som har lösts? Hur gjorde 
du/ni då?  
Hos vem ligger ansvaret för att hantera kommunikationsproblemen? 

- Vilka tror du att anställda anser har ansvaret för kommunikationen? 
Låter du någon gång förarna själva försöka lösa kommunikationsproblem?  

- Ja – hur har det fungerat? 
- Nej – vad tror du skulle hända om du la över mer ansvar på dem? 

Ser du någon skillnad mellan chefskap och ledarskap? 
- Vad är en chefs främsta uppgift? 
- Vad är en ledares främsta uppgift? 

Har du någonting som du vill tillägga? 
 
 

Intervjuguide – förare 
 

Ålder? Anställd som? Anställd sedan? 
Hur upplever du att kommunikationen fungerar mellan dig och administratörerna på garaget? 
Har kommunikationen förändrats under tiden som du har arbetat här? 

- Vad beror det på? 
Finns det några problem i kommunikationen mellan dig och administratörerna på garaget? 
Hur har administratörerna försökt lösa dessa problem? 

- Hur skulle du ha gjort istället? 
Kan du nämna ett problem i kommunikationen som brukar återkomma? 

- Hur brukar du hantera det? 
- Hur brukar administratörerna hantera det? 
- Varför tror du att det återkommer? 

Vad skulle administratörerna på garaget kunna göra för att förbättra kommunikationen? 
- Vad skulle du kunna göra för att förbättra kommunikationen? 

Vilka möjligheter ges du att hantera kommunikationsproblem själv? 
Har du uppmärksammat ett problem i kommunikationen där du har varit involverad? 

- Vad var din roll i situationen?  
Vem har ansvaret för att hantera problem i kommunikationen? 
Vad är skillnaden mellan chefskap och ledarskap? 

- Ser du dig själv eller andra förare som potentiella ledare? 
Har du något som du vill tillägga? 


